بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل ًَساصی ،تَسؼِ ٍ تجْیض هذاسس خشاساى سضَی
ًام دستگاُ هادس :وزارت آموزش و پرورش
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

تصذی گشی
استاًی

حاکویتی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَصش سالهت
تَلذ
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
دسخَاست الکتشًٍیکی خیش

سٍستایی
ثثت هالکیت
سایش
ٍفات

کلیِ قَاًیي هشتَط تِ ساخت ساص هذاسس ٍ استحکام تٌا

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
سال
فصل
هاُ
 20خذهت گیشًذگاى دس:
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت :ایي خذهت تغَس هستوش تِ هجاهغ خیشیي هذسسِ ساص استاًْا ،جاهؼِ خیشیي هذسسِ ساص کشَس ٍ خیشیي هذسسِ
ساص (حقیقی ٍ حقَقی) اسائِ هی گشدد.
سال
فصل
هاُ
تاس دس:
یکثاس تشای ّویشِ
تَاتش
8
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
8
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.khaye.dres.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سامانه خیرین مدرسه ساز

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

ایي فشآیٌذ جْت هذیشیت ٍ ساهاًذّی اهَس هشاسکت ّای هشدهی ٍ اسائِ خذهات تِ خیّشیي هحتشم جْت پیگیشی
سًٍذ اجشای پشٍطُ ّای هشدهی ٍ هشاسکتی هَسد استفادُ قشاس هی گیشد.
دس ایي فشآیٌذ اتتذا اعالػات خیّش ثثت گشدیذُ ٍ سپس اعالػات هشتَط تِ تَافقات ٍ تؼْذات آى خیش ،رخیشُ هی
شَد .کذ خیش ٍ کذ تَافق هشتَعِ تِ هٌظَس ثثت پشٍطُ ّای هشاسکتی ٍ هشدهی ٍ ّوچٌیي ًظاست ٍ هذیشیت آى
ّا استفادُ هی شَد .تذیي تشتیة هی تَاى هیضاى تحقق تَافقات صَست گشفتِ سا اخز ًوَدُ ٍ دس جْت استقا آى
تشًاهِ سیضی ًوَدّ .وچٌیي اهکاى هشاّذُ ٍ پیگیشی سًٍذ اجشای پشٍطُ ّا تَسظ خیش هیسش هی تاشذ.
ساصهاى ٍ اداسات کل ًَساصی هذاسس
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
ٍصاست ٍ اداسات کل آهَصش ٍ پشٍسش
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
جاهؼِ خیشیي هذسسِ ساص کشَس
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :ساماندهی مشارکت های مردمی

 -2شٌاسِ خذهت18881267183

هشاحل خذهت

ًَع اسائِ

سساًِ استثاعی خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

غیشالکتشًٍیکی

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا
(تاًکْای اعالػاتی)
دسدستگاُ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تشخظ
online

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

سامانه مدیریت پروژه

کد خیر و کد توافق

سامانه شناسنامه فنی فضا

کد خیر و کد توافق

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

-8استثاعخذهتثاسایش دستگاّْای دیگش
 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگشاستؼالهغیشالکتشًٍیکیاست،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْکٌٌذُ

 -1ثبت اطالعات خیرین
 -2ثبت اطالعات نماینده خیر
 -3ثبت اطالعات توافقات
 -4ثبت اطالعات تعهدات

